
Vi holder skam varmen... 
 

Efter endt juleferie vendte eleverne tilbage til 

undervisningen og bunkevis af udfordringer og spændende 

aktiviteter. 9. og 10. klasse havde projektuge, 

efterfølgende fremlæggelser og sluttede måneden af med 

terminsprøver. Stort set alle eleverne har nu besluttet, 

hvad der skal ske efter sommerferien - om det så gælder 

gymnasiet, en erhvervsuddannelse eller et år mere i 10. 

klasse.  

 

Og ellers var der besøg fra Verdensnaturfonden, der var 

byløb, ture til Experimentarium, ekspeditioner til 

Amagerforbrænding, Avedøre Spildevandscenter og 

forberedelse til DM i RoboCup.      

 

Folkeskolereformen træder i kraft på alle folkeskoler i det 

kommende skoleår. Friskolerne er ikke omfattet af dette 

statslige indgreb, og derfor kan vi selv vælge, hvordan vi 

vil bruge reformen. Skolens ledelse er ved at 

gennemarbejde reformens dele, for selv om vi har rigtig 

gode resultater ved afgangseksamen, kaster os gerne ud i 

forandringer, hvis det giver bedre undervisning og større 

indlæringsglæde. Det er nu én gang det, vi står for! 

 

I dette og i kommende numre af Kildeskolenyt! kan du 

læse om reformen og dens betydning for undervisningen i 

næste skoleår. Det kan blive spændende.   
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Skolekalender  

Februar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 3. Forældremøde 0. klasse  

Tirsdag 4.  

Onsdag 5.  

Torsdag 6.  

Fredag 7.  

  

Mandag 10. Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 11. Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 12.  

Torsdag 13.   

Fredag 14.  

  

Mandag 17.  

Tirsdag 18.  

Onsdag 19.  

Torsdag 20.  

Fredag 21.  

  

Mandag 24.  

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  

Torsdag 27.  

Fredag 28.  

  

  

 

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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 Indskrivning til børnehaveklassen 2014  
 

 Hvis du kender nogen, der leder 
efter en plads til deres barn i 0. 

klasse, skal de ringe til 38 79 01 40 

– vi arrangerer en rundvisning og 
en personlig samtale. 

 

 Der er plads til 3 elever mere med 
dansk sproglig baggrund. 

 

 På www.kildeskolen.dk kan de se, 

hvad vi har at tilbyde.  
 

 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle børn og forældre.  
 

 

 

WWF på besøg i 3. og 4. klasse ... og så lige i 9. 

 
Tirsdag den 21. januar havde vi 

besøg af Tine fra WWF. Hun fortalte 

om forskellige truede dyr og hvorfor 

de er truede dyr. Hun havde også 

armbånd af elfenben, kinesisk 

lægepulver af næsehorn og andre ting 

med, så eleverne forstod, hvad vi talte 

om.   

  

Det var rigtig spændende. Eleverne 

fik også et pandaklub blad. 

  

Vi var så heldige, at Tine også nåede 

at holde foredrag for de store elever i 

9. klasse.  

http://www.kildeskolen.dk/
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I starten af januar koncentrerede  

eleverne i 9. og 10. klasse sig om 

årets projektuge.   

 

I 9. handlede det om unges vilkår - 

det gjaldt en bred vifte af områder, 

bl.a. stofmisbrug, sport, religion, 

kriminalitet og hvad der får unge til 

at tage en uddannelse.  

 

I 10. klasse arbejdede eleverne med 

deres mulige valg af uddannelser.  

 

Da ugen var gået, fremlagde alle 

deres undersøgelser, 9. mandag 

aften og 10. tirsdag aften.  

 

Det blev til et par spændende 

aftener med powerpoints, god 

humor og interessante opdagelser.  

 

Projekterne er nu afsluttede, og der 

er givet karakterer og udtalelser, 

som vedlægges elevernes 

eksamensbeviser.            

            

Projektuge i 9. og 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminsprøver 
I slutningen af januar kastede eleverne i 

9. og 10. sig over næste større opgave: 

terminsprøverne  i matematik, 

stilskrivning, diktat, læsetest, engelsk stil, 

geografi- og biologiprøver samt tysk stil.  

 

Nu har vi et klart billede af, hvilke 

forberedelser der skal foretages inden de 

endelige afgangseksamener i maj og juni.  

 

Dygtige elever!      



 

 
5 

  Indskrivning til 10. klasse 2014  
 

 Hvis du kender nogen, der leder 
efter en plads i 10. klasse for at 

forberede sig til gymnasiet, skal de 

ringe til 38 79 01 40 – vi arrangerer 
en rundvisning og en personlig 

samtale. 

 

 Der er plads til 4 elever mere. 

 

 På www.kildeskolen.dk kan de se, 

hvad vi har at tilbyde.  
 

 Vi sammensætter klassen efter 
samtaler med de unge og deres 

forældre.  

 
 

På byløb med 7. klasse 
 

7. Klasse startede på 

et tema om Christian 

den 4. og de 

bygninger han stod 

for i København. Det 

ville vi da ud at se i 

virkeligheden! Derfor 

blev eleverne udstyret 

med bykort eller GPS 

og skulle finde 

Rundetårn, Børsen, 

Tøjhuset, Rosenborg, 

Regensen, 

Provianthuset og 

Nyboder.  

Senere skal de lave 

plancher og 

fremlæggelser. 

http://www.kildeskolen.dk/
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6. klasse på Experimentarium 
  

Mandag efter juleferien tog 6. klasse til 

Experimentarium for at finde ud af hvilke ture, de 

skulle på, i forbindelse med Natur og Teknik.  

 

Experimentarium er ved at flytte, så det 

midlertidigt kommer til at ligge på Christianshavn, 

så der var derfor ikke så mange muligheder som 

tidligere. Vi fik dog prøvet mange af elevernes 

yndlingsting så som sansetunellen, romaskinerne 

og strømcyklerne.  

 

 

Der var også sat en maskine op, der fik 

nogle glaskrystaller til at lyse, når man 

snakkede eller sang foran.  

  

Experimentarium åbner 6. februar i deres 

nye lokaler - og så skal vi selvfølgelig ud og undersøge, hvad man kan lære.  

 

 

Et citat til eftertanke! 
 

"Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, 
har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. De 

unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. den modsiger 

sine forældre, skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger 
benene over kors og tyranniserer lærerne." 
 

   Skrevet af den græske filosof Sokrates, som levede 470-399 før Kristi fødsel 
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4. klasse besøger Amagerforbrænding 
 

  

 

I 4. klasse har eleverne arbejdet 

med energi og fortsætter nu med 

genbrug.  

 

I den forbindelse har de været på 

tur til Amagerforbrænding for at 

se, hvordan vores affald bliver til 

elektricitet og varme.  

 

Eleverne fik en rundtur på 

værket, hvor man oplevede hele 

behandlingen af affaldet. De så 

siloer så store som tre gange 

Rundetårn, enorme ovne og 

rensningen af røg.   

 

Der er meget stort!  

 

Bagefter skulle eleverne sortere 

forskellig slags affald og lave 

affaldsstafet.  

 

Det var de rigtig gode til. 

  

Tilbage i klassen er de nu i gang 

med at lave genbrugspapir ud af 

det papiraffald der er i klassen.  

 

 

 

 

 

 

  

Besøg vores hjemmeside www.kildeskolen.dk 
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Robotterne er på vej 
  
  

I 5. klasse er eleverne gået i gang med 

forberedelserne til RoboCup. I år stiller klassen 

op til DM i robot for juniorer, som afholdes 

den 31. marts på Experimentarium i deres nye 

lokaler. Eleverne er gået i gang med at lære at 

styre robotterne og fortsætter med det i de 

kommende uger.  

  

RoboCup er for elever i folkeskolen og 

gymnasiet, hvor eleverne skal samle en 

unik robot og programmere den til at 

gennemføre en bane uden indblanding efter 

start. Vi  har deltaget tidligere, og 

erfaringsmæssigt er det et stort projekt at få 

en robot bygget, der kan komme igennem en bane, og få et program til at virke. Det glæder 

vi os til.  

 

10. klasse på spændende ture 
  

I forbindelse med 

fysikundervisningen har 10. 

klasse været på tur til 

henholdsvis 

Amagerforbrænding og 

Spildevandscenteret i 

Avedøre.   

I Avedøre fik eleverne en 

rundvisning og lavede 

forsøg, så de fik en langt 

bedre forståelse af, hvordan 

vi håndterer vores affald. 
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Folkeskolereformen og Kildeskolen      
Af Niels Bergstedt, skoleleder  

 

Fra det nye skoleår 2014-2015 indføres Folkeskolereformen på alle landets folkeskoler.  

Selv om friskolerne ikke er dikteret af reformen, kan det sagtens være, at den åbner for 

styrket undervisning og større indlæringsglæde. Da vi samtidig skal stå mål med 

folkeskolernes undervisning ifølge Friskoleloven, bør vi tage stilling til, hvordan vi kan 

bruge reformen eller dele af den.    

 

Her er først og fremmest en gennemgang af reformen. 

 

Mål ifølge Folkeskolereformen 

 

1) At udfordre alle elever fagligt,  

2) at mindske betydningen af den sociale baggrund og  

3) at styrke tillid og trivsel – bl.a. gennem større respekt for professionel viden og praksis. 

 

Indsatsområder  

 

 Få klare mål og regelforenklinger 

 Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 

 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 

Det første punkt afventer vi med spænding. Der er varslet en afløser til Fællesmål 2009, der 

beskriver pensum i hvert fag, og vi håber på, at det også kommer til at betyde færre af de 

indrapporteringer, der ellers er pålagt skolen.   

Det andet punkt opnår vi fortsat ved at benytte tilbud om efteruddannelse fra statens 

institutioner. Vi kan altid blive dygtigere.   

Det tredje punkt betyder væsentlige ændringer af dagligdagen for elever og lærere.   

En længere og varieret skoledag 

En skoledag opdeles lige nu i undervisningstid og pauser, og som noget nyt indføres en 

såkaldt læringstid. 

Læringstiden kan omfatte sløjd, musik og sang, museumsbesøg, skak, eksamenstræning, 

ekstra hjælp til fagligt svage elever, mere idræt og meget andet.  

Med reformen forlænges den samlede skoledag til at være 28 timer for 0. til 3. klasse, 31 

timer for 4. til 6. klasse og 33 timer for 7. til 9. klasse.  
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Efter et folketingsvalg forventes ugen forlænget med yderligere 2 timer.    

 

I det nye skoleår bliver den tvungne skoledag på folkeskolerne:   

 
Klasse Forøgelse 

af 

lektioner a 

45 

minutter  

I alt antal 

lektioner a 

45 minutter  

Timers fag på 

skema   pr uge 

Klassens time         

pr uge 

Pauser, spisetid    

pr uge 

Læringstid      pr 

uge 

Ny skoledag 

0 - (20) 15,00 1,00 6,25 5,75 9:00-14:30  

28 timer 1 3 25 18,75 1,00 6,25 2,00 

2 2 25 18,75 0,75 6,25 2,25 

3 0 26 19,50 0,75 6,25 1,50 

4 4 30 22,50 0,75 6,25 1,50 9:00-15:15     

31 timer 5 4 31 23,25 1,00 6,25 0,50 

6 4 31 23,25 1,00 6,25 0,50 

7 4 32 24,00 1,00 6,25 1,75 9:00-15:45  

33 timer 8 0 32 24,00 1,00 6,25 1,75 

9 1 31 23,50 1,00 6,25 2,25 

 

Hvis vi retter ind efter reformen, kan det gøres med en række ændringer af skemaerne:   

 

• En lektion mere i dansk i 4.-9. klasse. 

• En lektion mere i matematik i 4.-6. klasse. 

• En engelsk lektion i 1. og 2. klasse. 

• En idrætslektion mere i 1. klasse. 

• En lektion mere i musik i 1.-5. klasse. 

• En lektion mere i håndværk og design i 5. og 6. klasse (P-fag) samt to i 7. klasse 

• En lektion af 2. fremmedsprog i 5. klasse og to i 6. klasse. 

• En lektion mere i natur/teknik i 2. klasse og en mindre i 5. og 6. klasse. 

• To lektioner valgfag fra 7. klasse. 

 

Bemærk at vi allerede tilbyder en skoledag, som er længere end den reformen beskriver, når 

vi medtager undervisningen i lektiecaféen frem til 16:30.   

 

Vi ønsker ikke at gøre lektiecaféen obligatorisk, men vil gerne undersøge hvordan vi kan 

bruge læringstiden.  

 

Du kan se alle skemaer på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk 

 

Hvis du ønsker at læse hele reformen, kan den downloades fra Undervisningsministeriets 

hjemmeside.     

http://www.kildeskolen.dk/

